


KIỆT TÁC SỐNG BÊN VỊNH DI SẢN



Chốn phố thị chật hẹp, ồn ào và khói bụi khiến bất cứ ai cũng muốn lên kế 
hoạch cho một “cuộc chạy trốn” để lấy lại sự cân bằng vốn có. 



Grand Bay Halong, tổ hợp Nghỉ dướng - Giải trí - An cư 5 sao lần đầu tiên ra 
mắt tại Quảng Ninh.

Grand Bay Halong đem đến một phong cách sống Home Resort hoàn toàn 
mới. Đây là phong cách sống đẳng cấp trong lòng tổ hợp nghỉ dưỡng quốc tế. 
Xu hướng này đang là lựa chọn hàng đầu của những chủ nhân đẳng cấp mong 
muốn tìm kiếm một chốn an cư sang trọng, riêng tư đi về bình yên mỗi ngày.



SỐNG CÙNG DI SẢN MỖI NGÀY



Tổ hợp 5 sao Grand Bay Halong tọa lạc tại vị trí đẹp 
nhất bán đảo 3 khu đô thị Halong Marina, sát bờ 
vịnh di sản với đường bờ biển trải dài lên tới 1km. 
Cùng với vị trí điểm sáng, dự án sở hữu tầm 
nhìn  khoáng đạt hướng biển, ôm trọn khung 
cảnh di sản Vịnh Hạ Long, điểm ước đến của 
hàng triệu du khách. Không chỉ có được một hệ 
sinh thái đặc quyền, mỗi chủ nhân còn có riêng 
cho mình một không gian sống đẳng cấp, một 
hệ thống tiện ích hoàn hảo trong lòng khu nghỉ 
dưỡng 5 sao quốc tế.

Đó là phong cách “Sống với kiệt tác thiên nhiên 
bên bờ vịnh di sản mỗi ngày”.

65 Biệt thự siêu sang

Khu khách sạn & 
Dịch vụ 5 sao

106 Biệt thự liền kề cao cấp

Club House - CLB giải trí



 

Giai đoạn 1 ra mắt khu Grand Bay TownHouse gồm 106 căn biệt thự liền kề 4 
tầng, tọa lạc tại trung tâm bán đảo 3, cách di sản Vịnh Hạ Long hùng vĩ chỉ một 
vài bước chân. Dự án còn được bao bọc bởi hệ thống tiện ích nội khu đa dạng 
như Clubhouse, rạp chiếu phim CGV hay Tổ hợp thương mại Halong Marine 
Plaza đem đến sự tiện nghi vượt trội với không gian trong lành, cuộc sống mạnh 
khỏe,  thoải mái cho tinh thần của mỗi chủ sở hữu.
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Grand Bay Halong nằm trong khu đô thị du lịch 
Halong Marina - giữa Bãi Cháy và Tuần Châu – 
nơi được coi là điểm giao hòa giữa Đất, Trời và 
Biển, hội tụ những nét tinh túy do thiên nhiên 
ban tặng. Được xây dựng và phát triển trên tổng 
quy mô 248ha, trải dài trên 3,8km đường biển, 
tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD, đại đô thị khép 
kín “all in one” này không chỉ hứa hẹn mang đến 
cho cư dân chất lượng không gian sống trong 
lành, ngập tràn thiên nhiên; mà còn là sự trải 
nghiệm, lan tỏa, kết nối và phát triển đồng bộ 
của một đô thị biển nghỉ dưỡng hiện đại, sầm 
uất với chuẩn mực quốc tế. 



Được thiết kế bởi WATG – một trong những nhà tư vấn thiết kế hàng đầu thế 
giới đến từ nước Mỹ với hơn 70 năm kinh nghiệm, đã hợp tác với nhiều thương 
hiệu Khách sạn nổi tiếng như: Park Hyatt, Ritz Carlton, Four Seasons, Mandarin... 
 
Biệt thự liền kề Grand Bay Townhouse được lấy cảm hứng từ những dãy biệt thự biển 
miền Nam California, nơi nắng vàng, biển xanh ấm áp, phảng phất bóng dáng phong 
cách thiết kế Art Deco thanh lịch, ấn tượng và sang trọng, tạo nên không gian sống 
cao cấp cho các chủ nhân đẳng cấp thượng lưu.

SỐNG TRONG KIỆT TÁC KHÔNG GIAN
BIỆT THỬ BIỂN MIỀN NAM CALIFORNIA





Grand Bay HaLong là tổ hợp 5 sao khép kín bao gồm khu khách sạn 
nghỉ dưỡng, khu biệt thự an cư và Club House - Câu lạc bộ Giải trí.

Khu nghỉ dưỡng và biệt thự siêu sang sẽ được quản lý và vận hành 
bởi thương hiệu danh tiếng Centara Hotel & Resort, tập đoàn quản 
lý khách sạn nổi tiếng vốn được biết đến với những dự án xa xỉ trên 
khắp thế giới như Maldives, Oman, Sri Lanka... 

Khu biệt thự liền kề Grand Bay TownHouse được quản lý và vận hành 
chuyên nghiệp bởi BIM Land.

DỊCH VỤ QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP
BỞI CENTARA VÀ BIM LAND



 

Grand Bay Halong Clubhouse - Câu lạc bộ giải trí thuộc Grand Bay 
Halong được quản lý bởi Centara Hotel & Resort với diện tích sàn 
nổi bật lên đến hơn 2.000m2. Đây là Club House  đẳng cấp phục 
vụ riêng cho cư dân sống tại tổ hợp. CLubhouse bao gồm quầy bar 
& lounge sang trọng, câu lạc bộ vui chơi cho trẻ em với những hoạt 
động phong phú, hệ thống phòng gym & spa với các thiết bị tiêu 
chuẩn quốc tế, bể bơi trong nhà và ngoài trời phù hợp dành cho 
cả gia đình



Grand Bay Halong có môi trường sống đầy tiện nghi khi thừa hưởng 
hệ thống tiện ích sống 5 sao của khu đô thị Halong Marina như: Rạp 
chiếu phim CGV, tổ hợp thương mại và giải trí Halong Marine Plaza, 
Trường quốc tế Singapore SIS, tuyến phố đi bộ trung tâm Marina 
Square, Bến du thuyền, Bãi biển Marina Bay, quảng trường biển...

Một trong những nguyên tắc để cuộc sống của bạn hạnh phúc 
chính là tự tạo ra niềm vui cho riêng mình, Grand Bay Halong sẽ là 
nơi khơi nguồn cho điều đó…

SỐNG HẠNH PHÚC TỪ ĐIỀU GIẢN DỊ
Trung tâm thương mại Marine Plaza

Trung tâm giáo trí Kid Dream

Rạp chiếu phim CGV

Trường Quốc tế Singapore (SIS) tại Hạ Long

Tuyến phố đi bộ Trung tâm

Quảng Trường Biển Halong Marina Square



*Khung cảnh vịnh Hạ Long từ Grand Bay Halong Villas 



GB-T01

GB-T02

GB-T03

GB-T04

GB-T05

GB-T06

GB-T07

GB-T08

GB-T16

GB-T17

GB-T18

GB-T19GB-T20

GB-T21

GB-T22

GB-T23GB-T24

GB-T25
GB-T26

GB-T27
GB-T28

GB-T29
GB-T30

GB-T31
GB-T32

GB-T33

GB-T34

GB-T35

GB-T36

GB-T37

GB-T38GB-T39

GB-T40
GB-T41

GB-T42
GB-T43

GB-T44
GB-T45

GB-T46

GB-T66

GB-T65

GB-T64

GB-T63

GB-T62GB-T61

GB-T60

GB-T59

GB-T58

GB-T57

GB-T56
GB-T55

GB-T54
GB-T53

GB-T52
GB-T51

GB-T50
GB-T49

GB-T48
GB-T47

GB-T86

GB-T85

GB-T84

GB-T83

GB-T82GB-T81

GB-T80

GB-T79

GB-T78GB-T77

GB-T76
GB-T75

GB-T74
GB-T73

GB-T72
GB-T71

GB-T70
GB-T69

GB-T68
GB-T67

GB-T15

GB-T14GB-T13

GB-T12

GB-T11

GB-T10GB-T09

GB-T87

GB-T88

GB-T89

GB-T90

GB-T91GB-T92

GB-T101
GB-T102

GB-T103
GB-T104

GB-T105
GB-T106

GB-T100

GB-T99

GB-T98

GB-T97
GB-T93

GB-T94

GB-T95GB-T96

TRUNG TÂM
 THƯƠNG M

ẠI

M
ARINE PLAZA

CITADINES M
ARINA HALONG

CLUB HOUSE

Tổng diện tích: 2,4 ha

Số lượng căn: 106 
Số tầng cao: 4
Diện tích đất (m2):  104 – 214
Tổng diện tích sàn xây dựng (m2): 

324 – 372
Mặt tiền trung bình: 6.5m

*Những hình ảnh và thông tin trong ấn phẩm này là chính xác tại thời điểm in. Tuy nhiên, đây không 
được coi là cam kết hay một phần của bản chào giá hoặc hợp đồng. Các thông số, hình ảnh có thể 
được thay đổi bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Chủ đầu tư do yêu cầu thực tế tại từng 
thời điểm.

B



MẪU MẶT TIỀN CĂN GÓC MẶT BẰNG ĐỊNH HƯỚNG 
THAM KHẢO

Tầng 1Mặt trước Tầng 2Mặt sau Tầng 3Mặt bên Tầng 4

*Những hình ảnh và thông tin trong ấn phẩm này là chính xác tại thời điểm in. Tuy nhiên, đây không được coi là cam kết hay một phần của bản chào giá hoặc hợp đồng. Các thông số, hình ảnh có thể được 
thay đổi bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Chủ đầu tư do yêu cầu thực tế tại từng thời điểm.



MẪU MẶT TIỀN CĂN ĐIỂN HÌNH MẶT BẰNG ĐỊNH HƯỚNG 
THAM KHẢO

Tầng 1Mặt trước Tầng 2Mặt sau Tầng 3 Tầng 4

*Những hình ảnh và thông tin trong ấn phẩm này là chính xác tại thời điểm in. Tuy nhiên, đây không được coi là cam kết hay một phần của bản chào giá hoặc hợp đồng. Các thông số, hình ảnh có thể được 
thay đổi bởi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Chủ đầu tư do yêu cầu thực tế tại từng thời điểm.



BIM Land, thuộc tập đoàn BIM Group là Công ty Phát triển hạ tầng 
du lịch và Bất động sản thuộc top 10 tại Việt Nam. Với tầm nhìn toàn 
cầu, cùng với đối tác chiến lược và đội ngũ tri thức trẻ của mình, BIM 
Land từng bước quy hoạch và phát triển vùng đất hoang sơ thành 
những khu đô thị, khu phức hợp du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế, ở đó 
quy tụ những thương hiệu nghỉ dưỡng, tổ hợp vui chơi và giải trí đẳng 
cấp quốc tế như Park Hyatt Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc 
Long Beach resort, Regent Phu Quoc, Sailing Club Villas Phu Quoc; 
InterContinental Halong Bay, Grand Bay Halong, Fraser Suit Hanoi, 
Citadines Marina Halong; Crowne Plaza Vientiane, Holiday Inn Lao…

Sailing Club  Phu Quoc Intercontinental Phu Quoc Regent Phu Quoc

Green Bay VillageCitadines Marina HalongCrowne Plaza Vientiane



w w w . b i m l a n d . c o m

0981 63 7 331


